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Redaktionen
Gadespejlet redigeres af bydelsjournalisterne 
Vibeke Ravn & Karsten Espersen.
Ansvarshavende: Sanne Pedersen.
Layout: Vibeke Ravn.

Kontakt
Redaktionen kan kontaktes på e-mail-adressen: 
gadespejlet@live.dk.

Post kan sendes til Netværksbasen på adres-
sen Uglekær 10, st. tv. - 6200 Aabenraa - mrk. 
Gadespejlet. 

Tryk
Gadespejlet trykkes i et oplag på 1.600 eksem-
plarer og omdeles til samtlige husstande på Høje 
Kolstrup.

Indlæg
Artikler, annoncer & billeder sendes til gade-
spejlet@live.dk.  

Artiklerne bedes indsendt i et redigerbart tekst-
dokument (fx word), og billederne i et højopløse-
ligt format. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere de 
indsendte indlæg. 

Næste nummer
Næste nummer af Gadespejlet udkommer i de-
cember 2017. 

Deadline
Der er deadline for indsendelse af materiale til 
næste nummer af Gadespejlet d. 20. november 
2017!

Foto/Forside: Tina Holm-Jensen
Layout: Karsten Espersen
Annoncefoto/bagside: Oluf Tore Lauridsen

Uglekær har inviteret os med til 
deres Gadefest!
Se	de	fine	billeder	på	side	12!
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HK Klummen

Tilværelsen og appetitten på den

”Onsdag den 6. september 2017
Jeg vågnede kl. 03.00. Forlod min seng og gik på toilettet. Leverede en kort, men ganske intens stråle ned i kum-
men. Gik tilbage til soveværelset. Fejede hunden ned fra fodenden af sengen, som jeg alligevel ikke bruger fuldtud, 
da jeg mangler det ene ben. Måske er det det, den har luret. Lagde mig, men kunne ikke falde i søvn. Lå vågen til 
klokken halv syv. Vækkede konen, og bad hende lufte hunden. Hørte hun smed den ud via bryggersdøren. Vi lader 
den af og til ordne sit morgentoilette i frihed. Den øvelse har – igennem årene – selvfølgelig afstedkommet en række 
kontroverser med hundehadere i området. Det har vi lært os at negligere…..”.
(Anonym dagbogs forfatter)

Onsdag den 6. september var dagen, da Nationalmuseet – under overskriften: Del din dag - havde opfordret 
borgere	med	trang	til,	at	trække	gardinerne	fra	og	flå	taget	af	privatlivet	og	lade	alle	os	andre	få	et	kig	ind	i	deres	
kedsommelige hverdag. En opfordring, der første gang gjaldede ud i kongeriget for 25 år siden. Nu skulle der så 
reprises.

Nogle dage tidligere var vi på vej op imod Agoraen for at lave en lille videoreportage fra Stafet for Livet. En slags 
videodagbog fra et døgn på en løberute rundt om skolen og Agoraen.
-Jeg synes det kører lovlig meget i ring. Det er stort set de samme arrangementer vi løber efter, og forsøger at lave 
nye vinkler på hvert år, ikke?
-Jo. 
Vi havde snakket om det før.
-Det er sågu´ da ikke særlig udfordrende. Eller ophidsende. Det begynder med fastelavnsfesten. Ja, hvis vi da kan 
finde	den.	Så:	Sommer	i	By,	Skt.	Hans	bålet,	Høje	Kolstrup	løbet,	boldklubbernes	loppemarked	og	så	slutter	vi	med	
en spændende omgang dans omkring juletræet i Agoraen. Det—det er søreme efterhånden svært for mig at få bragt 
urinen på kogepunktet. Du, det er på syvende år vi kører runden. 

Det var en pragtfuld efterårsmorgen. Solen stod lavt over boldbanerne, da vi nærmede os det første af de små telte, 
der var opstillet. Ved siden af det arbejdede en midaldrende kvinde med at anbringe nogle campingstole. Han ret-
tede sit kamera imod hende. Hun smilede og var snakkesalig. Vi var i gang.
-Ka´ vi blive enige om, at vi forsøger at lave en anderledes reportage herfra. Altså forskellig fra den, vi lavede sidste 
år?
Det blev vi enige om. Det bliver vi hver gang enige om. Og alligevel havner vi 
– alt for ofte – i den tilstand, at ”smide hunden ud via bryggersdøren”.

Vi stillede op ved et bord, hvorfra der uddeltes gule T-shirts.
-De	er	til	”fighterne”,	fik	vi	at	vide.	

To kameraer. To forskellige vinkler. Lidt ovenfra, og en tur henover bordet med fuld vidvinkel. ”Same procedure as 
--”.

Man	er	i	fuld	sving	med	at	rykke	rundt	på	et	par	borde	og	nogle	stole	i	fighterteltet.	Sollyset	maser	ind	igennem	tag	
og sider og skaber et smukt hvidgulligt, blødt lys i teltet.
-Med en god familie, en positiv tankegang og en fornuftig levevis, så kan man komme igennem rigtig meget, slut-
ter Hanne. Vi slukker kameraerne, og kigger på hinanden. Overskud! Appetitten på livet lyser ud af hende. Hanne.

Tina, der er mor til Emily, understreger behovet for et arrangement som Stafet for Livet.
-Det	er	et	forum,	hvor	du	kommer	sammen	med	andre	som	er,	eller	for	flere	år	siden,	har	været	i	situationen.	Begi-
venheden bliver på den måde en slags frirum, hvori vi kan snakke åbent sammen om vores erfaringer med kræften, 
siger hun til kameraet.

En videodagbog af en helt anden art, end den vi havde forestillet os, tager form. Og vi lægger lidt mere tid i opgaven. 
Får spadseret mere end 8 km omkring i området, hvor solen – i modsætning til sidste år – øser smukt sensommer lys 
ned over de mange løbere. Fightere og ganske almindelige deltagere med ønsker om at støtte arrangementet og må-
ske løbe rigtig langt. Man har jo resten af den eftermiddag og en hel nat til at nå det eventuelle mål man har sat sig.
-Jeg har besluttet mig for, at jeg er rask, fortæller Susan til den stirrende kameralinse, og smiler bredt.
-Jeg tænker ikke mig selv som en syg person, men som en heldig rask person! Det samme brede smil, før hun iler 
tilbage til arbejdet som frivillig.

”Hjemme efter arbejde kl. 17.15. Parkerede cyklen i carporten. Konen var kørt. Hun skulle mødes med en gruppe 
veninder et sted i byen. Jeg måtte påtage mig opgaven med at hjælpe hunden til at forrette sin nødtørft. Jeg lem-
pede den ud gennem bryggersdøren”.
(Anonym dagbogs forfatter)  

En stor tak for hjælpen til de involverede.

Videoen kan ses på Høje Kolstrups Facebook.

Med venlig hilsen Redaktionen v/Karsten Espersen
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DU KAN GØRE EN FORSKEL!
Høje Kolstrup Boldklub har brug for din hjælp 

I weekenden den 17-19. november afholder fodboldafdelingen sit
årlige indefodboldstævne. 

Sidste år var stævnet besøgt af 56 hold, hvilket betød at ca. 600 
fodboldspillere var forbi Høje Kolstrup for at spille fodbold. 

Arrangementer som dette er naturligvis vigtige for klubben, men 
også for hele Høje Kolstrup. Det giver penge i klubkassen, som 
gør, at vi også fremadrettet kan tilbyde træning, kampe og 
oplevelser til områdets børn. 

For at sådan et stævne kan hænge sammen, har vi brug for DIN HJÆLP! 

For at hjælpe, skal du hverken have forstand på fodbold, eller have en tilknytning til klubben. Du skal 
blot	have	lysten	til	at	gøre	en	forskel.	Ingen	kommer	til	at	stå	alene	med	en	opgave,	og	jo	flere	hænder	
vi er – desto mere kan vi bære. 

Du kan hjælpe på tre måder:

- Tage en vagt i cafeteriaet, hvor du hjælper med salg af slik, sodavand, toast osv. 

- Tage en vagt ved dommerbordet, hvor du styrer måltavlen. Du sidder naturligvis ikke alene. 

- Du kan yde et sponsorat. Et sponsorat kan være både småbeløb eller større beløb. 
 ALT kan bruges 

Måske	dit	firma	eller	din	arbejdsgiver	vil	hjælpe	os?	Pengene	bliver	brugt	til	indkøb	af	præmier	til	spil-
lerne. 

Hvis du har lyst til at hjælpe os enten økonomisk eller i stævne-weekenden, så kontakt Line Bruhn Jør-
gensen på telefon 61435338 eller på mail line.joergensen@live.dk 

På vegne af bestyrelsen

Helle Dantoft, Formand

Get2 Fodboldskolen er et samarbejde mellem DBU, Get2Sport og Høje Kolstrup B81

Get2 Fodboldskolen blev afviklet på Høje Kolstrup fra onsdag til fredag i uge 30 
med et deltagerantal på 41 drenge og piger, - hvoraf 5 var piger.

Get2 Fodboldskolen her på Høje Kolstrup er målrettet lokalområdets børn og unge.

Tekst & foto: Kim Arnsbæk
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Rettelse/beklagelse

I forrige nummer af Gadespejlet, var en artikel med 
titlen: ” En fantastisk god oksesteg”, skrevet i for-
bindelse med en fest afholdt på Ældrecenter Ler-
gården. Artiklen indeholdt interviews med to bebo-
ere på ældrecentret. 

Den ene af beboerne, Astrid Hansen, har igennem 
Mette Rask, som er ansat der, udtrykt, at hun var 
ked af at læse, hvad der, ved en fejl, fremstod som 
en beskrivelse af en del af hendes livsforløb. Be-
skrivelsen var et – helt igennem – fejlagtigt referat 
af, hvad hun, Astrid, havde fortalt undertegnede.

Jeg indrømmer, at jeg – ved en ulykkelig fejl – un-
der opsætning af artiklen, er kommet til at fejlpla-
cere overskriften på rubrikken, og at det har ført 
til, at indholdet af den pågældende rubrik vil blive 
opfattet som udtalt af Astrid Hansen. Rubrikken hø-
rer til interviewet af Dagny Jessen, og er hendes – 
efter min redigering - kortfattede beskrivelse af et 
levnedsforløb.

Jeg beklager!
Karsten Espersen

Kom til foredrag og dialogaften omkring det at bygge bro 
mellem befolkningsgrupper

Arrangementet foregår i Børnehaven Spiretoppen, Lergård 2, Aabenraa i et 
samarbejdsprojekt med Landsbyggefonden

  
Tidspunkt: d. 30 oktober kl. 19.00 - 21.00

Vi har inviteret en spændende og inspirerede personlighed, 
Özlem Cekic som er en eftertragtet foredragsholder i hele 
Danmark. Med et glimt i øjet og med afsæt i sine person-
lige og professionelle erfaringer som brobygger, debattør, 
tidligere politiker, sygeplejerske og mønsterbryder leverer 
Özlem Cekic skarpe budskaber, der får deltagerne til at re-
flektere	og	handle.	

Hendes velkendte brobygger-motto lyder, at der, trods for-
skelligheder, er mere, der binder os sammen, end der skiller 
os ad. Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med 
oplæg til debat. Og så kommer Özlem Cekic også med bud 
på, hvad man selv kan gøre, for at række hånden ud til de 
mennesker man måske tror, man intet har til fælles med!

Det er gratis at deltage, men begrænset med plads, så til-
meld dig efter først til mølle princippet, og gerne inden d. 
28. oktober på Spiretoppens hovednummer 73768739 og 
snak med Vivi.
Af Pia Lenbrock
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HISTORIER FRA STAFET FOR LIVET AABENRAA
af René Carstensen og Erick Boysen, Stafet For Livet Aabenraa, PR-Gruppen

I weekenden den 2. - 3. september 2017 blev den 
anden Stafet For Livet Aabenraa gennemført omkring 
Agoraen på Høje Kolstrup med stor succes. 

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på 
kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er 
også en anledning til at mindes dem, vi har mistet og 
give håb til dem, der kæmper – kort sagt er nøgleor-
dene: Fællesskab, oplysning og indsamling til kampen 
mod kræft. 

Der deltog 52 Fightere i gule T-shirts. Fightere er per-
soner, der har eller har haft kræft. To af disse Fightere 
var Emily og lirekassemand Paul Sange, som deltog i 
Fighterrunden og den efterfølgende lækre Fighterfro-
kost, venligt sponsoreret af kommunens erhvervsdri-
vende. 

Emily og Kevin
Emily er 8 år og går i 2. klasse på Høje Kolstrup Skole. 
Hun har været igennem et kræftforløb, efter en tumor 
i højre binyre. Lykkeligvis er Emily nu helbredt. 

Storebror Kevin er 14 år og går i 9. klasse på Høje 
Kolstrup Skole. Når han er færdig med folkeskolen, 
fortsætter han på HTX, og derefter har han et ønske 
om	at	flytte	til	København	og	studere	atomfysik.	Lil-
lesøsterens kræftforløb har også været en stor udfor-
dring for Kevin og hele familien. 

Kevin var glad for at være frivillig sammen med sin 
far Erling. De var begge aktive i madgruppen, hvor 
de	fredagen	før	stafetten	pillede	16	kg	kartofler,	som	
blev råstegte, og de skrællede mange kilo gulerødder, 
som blev blendet og brugt i lasagne. 
Kevin havde travlt under stafetten, hvor han også 
serverede i madteltet. Han udtalte ”Det er hyggeligt!” 
og vil meget gerne deltage og hjælpe som frivillig på 
madholdet næste år igen. Også Emily vil gerne del-
tage næste år. 

Emily syntes det var hyggeligt at gå sammen med 
andre, som også har haft kræft. Sidste år mødte hun 
en ny, jævnaldrende veninde blandt Fighterne, Freja, 
som hun glædede sig over at kunne lege med igen i 
år. 
Ved	Fighterfrokosten	fik	Emily	en	fransk	hotdog	og	en	
lyserød slush ice, men syntes det var irriterende, at 
hvepsene prøvede at spise hendes mad. 
Som Fighter blev hun tilbudt massage. ”Mor gik med 
mig og det var rigtig dejligt” sagde Emily. Derudover 
kunne alle børn få ansigtsmaling, og billedet viser ty-
deligt,	hvor	flot	resultatet	blev.	

Emily og hendes mor Tina gik runder sammen en time 
for Team Høje Kolstrup. Efter lysceremonien var det 
så Kevin og far Erlings tur til at gå runder sammen. 
Emily glædede sig til at fortælle om alle hendes op-
levelser til klassekammerater og venner på camping-
pladsen. 
Kevin foreslog, at der lige som i 2016, igen bliver op-
sat højtalere rundt på hele ruten i 2018. 
Lørdag morgen skrev far Erling følgende på Face-
book: ”Så er hele familien klar til en weekend, hvor vi 
alle deltager i Stafet For Livet Aabenraa sammen med 
en masse andre dejlige mennesker, som vil gøre en 
indsats mod kræften.”

Emily udtalte med stor glæde: ”Jeg er med i stafetten 
fordi vi fejrer, at vores kamp mod kræften er over-
stået. Derfor har vi købt et lys til mig.”

Lirekassemand Paul Sange
Ca.	 fjorten	 dage	 før	 stafetten	 fik	 Bodil	 en	 god	 idé:	
“Det kunne være super, hvis lirekassemand Paul San-
ge ville indspille til fordel for Stafet For Livet Aaben-
raa”. Erick kontaktede herefter Paul, som straks sag-
de ja, og der blev hurtigt lavet et skilt til lirekassen. 
Paul ville spille på sin lirekasse i gågaden og andre 
steder, når vejret var til det. Lige før stafetten havde 
han allerede indspillet mere end 7.000 kr. og under 
selve stafetten fortsatte Paul med at spille penge ind. 
I velkomsttalen takkede formand Karsten Meyer Ole-
sen for Pauls gode initiativ. Alt i alt indspillede lirekas-
semanden	det	flotte	resultat:	9.227,50	kr.

Paul oplevede ikke så meget af underholdningspro-
grammet på Aktiv Torv, idet han ønskede at indspille 
flere	penge	rundt	på	ruten	ved	holdteltene.	
Under den lækre Fighterfrokost var Paul heldig at 
vinde en gavepakke med lækkerier fra Carstensens 
Tehandel. Derudover deltog alle Fighterne til slut i 
lodtrækningen om 10 gavekort - igen venligt sponso-
reret af kommunens erhvervsdrivende. 

Paul syntes særdeles godt om hele arrangementet og 
vil gerne deltage igen næste år. Han syntes stafetten 
er imponerende planlagt med alle de frivillige kræfter. 
På	stafetten	fik	lirekassemanden	besøg	af	sin	datter,	
svigersøn og barnebarn, som kom for at glæde sig 
over Pauls medvirken i stafetten. 

Paul udtalte: ”Jeg vil meget gerne hjælpe igen næste 
år med at spille penge ind til dette gode formål.”
Til slut nævnte Paul: ”Jeg har selv været igennem 
et kræftforløb med strålebehandlinger i Odense, men 
alle prøver viser lykkeligvis nu gode tal.”
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Fakta (ca.) fra Stafetten
- 52 Fightere
- 28 Hold
- 835 Deltagere
- 14.087 HK-mil runder à 920m
- 12.869 Km
- Ca. 395 lysposer
- Indsamlet ca. 200.000,- kr.
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Har du svært ved at få din økonomi til at hænge sammen?

Netværksbasen tilbyder økonomisk rådgivning

Den åbne rådgivning henvender sig til alle, som har behov for råd 
og vejledning til f. eks. enkeltydelser, boligstøtte og forståelse af breve. 

Her kan du bl.a. få hjælp til at få overblik over dine udgifter og 
lægge et budget.

Rådgivningen tilbydes i samarbejde mellem Aabenraa Selvhjælp 
og Netværksbasen på Høje Kolstrup.

Du kan få rådgivning hver onsdag fra kl. 15.17 i Netværksbasen, Uglekær 10 st.tv. efter aftale.
Vil du vide mere? Kontakt Netværksbasen på tlf: 24773918 (Sanne) eller 23656382 (Jan).

BREAKING NEWS! 
Høje Kolstrup Bydelsjournalisterne afslører 
nu, at den øldrikkende del af Høje Kolstrup 
og omegns befolkning overvejende foretræk-
ker grønne fremfor røde pilsnere. 

Formand for De Høje Kolstrupske Sognes Øl-
forbund: ”Fuldstændig uventet... Det må vi 
absolut gøre noget ved!”
Tekst & Foto: Tavs Roworth

VI MANGLER TRÆNERE
Støt	op	om	klubben	–	hvis	vi	får	flere	trænere,	
kan	vi	få	flere	hold	i	gang.

Har du interessen for håndbold og vil bruge et 
par timer om ugen, har vi rammerne! 

Snak evt. med din ægtefælle, ven/veninde eller 
nabo om at være et trænerteam.

Henvendelse til Ulla Kristensen på tlf.  40378910 
eller mail: ullakristensen@hotmail.com.

TRÆNINGSTIDER
Sæson 2017/2018 med træningsstart i Agoraen 
d. 05.09.2017

Tirsdag kl. 16.30-17.30: I samarb. med fodbold-
afd. Legebold for 3-6 årige piger/drenge.

Tirsdag kl. 17.30-19.00: U12 drenge årg. 
2005/2006. Turneringshold.

Med venlig hilsen

Håndboldbestyrelsen:
Ulla Kristensen, formand

Lars Henningsen, kasserer
Hanne Jensen
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I løbet af efteråret/vinteren 2016/17 har der 
været masser af aktivitet på Uglekær 1, hvor 
RAA billardklub har til huse.  Endnu en forry-
gende sæson er afsluttet og en ny bestyrelse 
valgt på generalforsamlingen i april.

I seniorsamværet havde vi 3 hold med som af-
sluttede sæsonen på en henholdsvis 2., 5. og 
13. plads. Som noget nyt havde seniorsamværet 
oprettet en ny turnering, Grand prix-turnerin-
gen, som er spillet hen over efteråret/vinteren 
på skift i de deltagende klubber. Her sluttede Bo 
Boisen	fra	RAA	billardklub	på	en	flot	7.	plads.

Seniorsamværet er hold fra Nordals, Sundeved, 
Sønderborg, Gråsten, Bov og RAA bestående af 
aktive pensionister/50+ som i løbet af sæsonen 
besøger hinanden og spiller turnering hver tirs-
dag formiddag. Grand prix turneringen spilles 
en gang om måneden.

I	de	officielle	turneringer	ved	DDBU	havde	vi	et	
hold med i serie 2, 2 hold i serie 3 og 1 hold i 3. 
division, 2 2-mandshold, bonus turnering samt 
et antal individuelle spillere i turneringer med 
kegler og forskellige carambole discipliner. Alle 
har	klaret	sig	flot	og	her	skal	fremhæves	de	som	
gik	videre	efter	de	indledende	runder	til	kvalifi-
kationskampene.

Vores 3. divisionshold har spillet sin første sæ-
son i divisionen i klubbens 11-årige historie og 
har gjort det forrygende. Holdet bestående af 
Frank Schütt, Jim Kas, Ulrik Bilde og Henning 
Nielsen	sluttede	på	en	flot	2.	plads,	lige	under	
oprykningsgrænsen til 2. division. 

Alle	har	spillet	flot	og	overbevisende,	fremhæ-
ves bør dog Frank med kun 1 tabt kamp. Her 
spillede hans modstander som kom fra Frede-
ricia en enestående kamp som han lukkede i 6 
indgange og således med et snit på 83,33. Så er 
der bare ikke meget at stille op.

I de individuelle turneringer nåede Jim Kas til 
semifinalen	i	Klasse	B,	kegler	medens	Henning	
Nielsen	nåede	kvartfinalen	i	klasse	C	og	Thomas	
Jørgensen	og	Peter	Hübschmann	nåede	kvartfi-
nalen i klasse E.

Henning Nielsen blev nr. 3 i 3-bande carambole 
kl.	C	nåede	semifinalen	i	klasse	B	1-bande	Ca-
rambole.

I april blev Frank Schütt på den ordinære ge-
neralforsamling valgt til ny formand. Bo Boisen, 
Thomas Jørgensen og Henning Nielsen blev lige-
ledes valgt ind i bestyrelsen og den nye besty-
relse er kommet godt i gang med det arbejde, 
der jo påhviler bl.a. en bestyrelse for at have en 
velfungerende forening

Den nye turneringssæson starter ultimo august 
og i år har vi 3 2-mandshold, 2 serie 3 hold og 
1 3. divisionshold samt et antal individuelle spil-
lere i keglebillard og carambole. 

I RAA billardklub er der desuden mulighed for at 
spille snooker, pool og international 5-kegler. Alt 
spilles på turneringsgodkendte borde.

Alle som måtte have lyst til at prøve at spille bil-
lard eller måske gerne vil genoptage en gammel 
sportsgren, så er det bare at kigge ind på Ugle-
kær 1 eller tage kontakt til os ved evt. spørgs-
mål. Vi bor bagerst i bygningen, ud mod den 
store sti. 

Alle kan være med. Vi er både mænd og kvin-
der, den yngste er 12 år og den ældste 88 år. Vi 
har handicapvenlige lokaler og her spilles både 
turnering og for hyggens skyld.

Kontaktperson er formand Frank Schütt 
53602083	eller	find	mere	 info	på	vores	hjem-
meside www.raa-billard.dk

RAA billardklub har sluttet en forrygen-
de sæson og er nu klar til den nye sæson
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Høje Kolstrup Datastue er en lille 
datastue, som drives af frivillige!

Som noget nyt tilbyder vi nu i samarbejde med 
Netværksbasen åben IT Cafe, som er åben for 
alle, og hvor du bare kan komme med spørgs-
mål omkring IT, internet og meget mere. 

Vi kan ikke reparere dit udstyr, men hvis du har 
brug for at benytte en PC eller skal have hjælp 
til f.eks. borger.dk, rejseplanen.dk, skal ansøge 
elektronisk om et job eller uddannelsesplads, 
skrive en e-mail eller søge noget på nettet, kan 
vi prøve at hjælpe. 

Vi er ikke uddannede eksperter, men har efter-
hånden mange års erfaring i vejledning.

Det koster 20,- kr. pr. gang, som dækker hus-
leje, strøm, internet osv.

Vores lokale ligger i kælderetagen på Uglekær 
nr. 12, hvor vi råder over nogle moderne com-
putere og en Ipad; alle med adgang til internet-
tet.

Udover IT-cafe afholder vi længere kurser, som 
starter i september og varer ca. 10 - 12 uger. 
Kurserne afholdes på forskellige tidspunkter 
både formiddag og eftermiddag med 3- 5 delta-
ger pr. hold. Her er der udover det faglige også 
plads til snak over en kop kaffe, hvor alle mulige 
emner drøftes.

Vi har Windows-computere og arbejder med de 
nyeste programmer. Du kan være nybegynder, 
som lige skal have hjælp til at tænde for com-
puteren, eller du kan have et projekt, som du 
mangler lidt praktisk hjælp til. 

Det kan være alt fra en invitationsskrivelse, som 
du gerne vil pynte lidt op, til en større opgave 
eller fotobehandling. Derudover beskæftiger vi 
os med emner som sikkerhed på nettet og for-
nuftig adfærd, almindelige søgeprogrammer - 
og vi prøver gerne nye muligheder, hvis der er 
behov for det.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret, er 
du meget velkommen til at kontakte: 

Inge Lis Larsen på telefon 40 26 68 21 eller 
inge_lis_larsen@post.tele.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Nyt fra Høje Kolstrup Datastue
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VELLYKKET LOPPEMARKED

Boldklubben siger Tusind Tak
Boldklubbens loppemarked d. 10. september blev afviklet med stor succes og med 
et stort overskud til gavn for fodboldens og håndboldens børn og unge i Høje Kol-
strup.

Vi kan slet ikke få armene ned – det var en fantastisk weekend, hvor frivillige om 
lørdagen havde travlt med at indsamle lopper og andre frivillige med at sortere og 
arrangere lopperne – så alt var parat til at sælge søndag kl. 10.00.

Tusind tak for alle de fine ting, som blev givet  af beboerne i Høje Kolstrup 
til loppemarkedet.

Der var alt fra spil, bøger og tøj til nips, porcelæn, potter og pander og fra elektro-
nik, cykler, vaskemaskine og kaninbur til malerier, møbler, barnevogne og tagbox 
– og meget meget mere.

Heldigvis kom mange forbi og gjorde en god handel og/eller prøvede lykken i bold-
klubbens tombola.

Cafeteriet sørgede for, at der kunne købes mad og drikke.

Også tusind tak til byens forretninger for de fine gaver til tombola og sidst 
men ikke mindst tak til alle de frivillige, der hev en weekend ud af kalen-
deren.

Vi ses igen næste år i september.

Mange hilsner
Boldklubben
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Naboskabet	 blomstrer	 flere	 steder	 i	 Høje	
Kolstrup. En af måderne, hvorpå man kan se 
det er, at der bliver holdt gadefester. 

I et hjørne af Uglekær har de holdt gadefest 
i nu 39 år og holder næste år 40 års jubi-
læum. 

I år blev Prins Henrik og Dronning Mar-
grethe, i anledningen af deres guldbryllup, 
vækket i deres sommerresidens i garagen 
på Uglekær nr. 93. 

Morgensangene var blandt andet ”Margre-
the, Margrethe, luk vinduet op, nu kommer 
vi ind til champagne”. Prins Henrik holdt tale 
for sin kære ”Mak-ret” med fornem fransk 
accent og foreslog at blive begravet i Aaben-
raa i Kongehøjen (Om hun ”makker ret”, vil 
tiden jo vise). 

Iblandt gæsterne var alle de kongelige og 
den samlede adel fra hele gaden. 

Dem er der alligevel ikke så få af, viste det 
sig.

GADEFEST PÅ UGLEKÆR

Tekst & fotos: Tavs Roworth
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Nu	skal	I	bare	høre	om	en	pædagogisk	udflugt,	vi	fik	mu-
lighed for, da vi søgte om og modtog 5000 kr. fra Nordea 
Fonden. 

Alle børn og medarbejdere blev afhentet af bus, og kørt til 
Klovtoft Barfodspark ved Rødekro. 

Formålet var at give børnene en anderledes oplevelse, 
hvor alle børn var ligestillet. At gå rundt med bare fødder, 
og opleve forskellige underlag: sand, grus, græs, mud-
der, vand - i alt 16 forskellige oplevelser der styrker både 
kropsbevidsthed og sanseoplevelser.

Vi satte fokus på at overskride grænser og lære nye ord, 
der kunne sættes på oplevelsen. Vi ville gerne prøve no-
get, der var nyt for alle. Så vi havde noget fælles at snak-
ke om efter besøget. 

Målet var at styrke det pædagogiske arbejde med:

• sprogudvikling
• venskaber på tværs af etnicitet
• integration i vores børnehave

Da	dagen	for	udflugten	oprandt	regnede	det,	så	børnene	
havde regntøj og gummistøvler på, da vi tog afsted. Børn 
og pædagoger er vant til, at klæde sig på efter vejret, så 
børnene blev noget forundrede, da de skulle tage gummi-
støvler og strømper af, inden de skulle ind i Barfodsparken.

I starten tog de lidt forsigtige og prøvende skridt på de 
forskellige underlag, men efterhånden blev det til mange 
smil	og	glade	udbrud,	efterhånden	som	børnene	fik	nye	
sanseindtryk. De mærkede efter, afprøvede egne grænser, 
balancerede, registrerede varme og kulde, hjalp og støt-
tede hinanden, og kom i kontakt med egen krop og egne 
sanser.

Der var bl.a. både store og små vandpytter, baljer med 
vand og mudder, springvand og et mindre bassin med 
koldt vand. Alt til stor jubel for børnene, der havde masser 
af energi, og var i konstant bevægelse.

Børnene har efterfølgende lavet en masse tegninger fra 
udflugten,	og	disse	kan	ses	i	vores	forældrebibliotek	i	glas-
huset på Lergård 2. 

Efter	 udflugten	 til	 Barfodsparken	 foretrækker	 mange	 af	
børnene at løbe rundt på bare fødder ude som inde. Og 
børnene snakker meget om oplevelsen og deler deres er-
faringer og minder med hinanden. Og det er alt medvir-
kende til det enkelte barns individuelle sprogudvikling.

Som en af pædagogerne udtrykte det, var det en dag i na-
turen	med	ro	og	balance	for	krop	og	sind;	en	udflugt	som	
burde gentages hvert år.

Spiretoppens udflugt til Klovtoft Barfodspark

Tekst & fotos: Vivi Sprenger
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Fuldtræfferen - Hygge & Netværk 
Fuldtræfferen har været et aktiv for Høje Kolstrups beboere i over 17 år. I den tid har vi haft besøg af mere end 

170.000  mennesker. 

Alle er velkomne, og vores fornemste opgave er at skabe rammer for hygge og netværk. 

Det kan være en snak over en kop kaffe, læse avisen, spise god varm mad ( 25,- / 30,- kr. )  sammen med venner. 

Du kan også få øreakupunktur (NADA) for kr. 10,-, eller du kan udnytte  vores mange aktivitetsmuligheder indenfor 

det kreative. Endelig kan du spille billard, dart, kort, skak osv. 

Kig endelig ind. Der er sikkert nogen/noget for dig. 

Er vejret til det kan du nyde en kop kaffe 

udenfor mens du venter på at caféen laver 

den varme mad færdig til servering. 

Og så skal maden nydes i hyggeligt 

samvær 

I Krea ( Håndgerning) går snakken og hændernes kreati-

vitet op i en højere enhed. Hver tirsdag 9,30—12,00. Du 

er hjertelig velkommen. 

I Paletten kan du arbejde med  alt kreativt. 

Fx: maleri, tegning, stenslibning, skulptur, 

fedtsten, træ, syning osv.  

Du betaler kun for materialer og  har adgang til div. værktøj. 
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AAIG Gymnastik tilbyder to nye hold i den 
kommende sæson - med opstart i uge 37 

NYT NYT – Teencrossgym Holdet er for teenagere i alderen ca. 14-19 år

Onsdage fra kl. 17-18 i Agoraen, ved instruktør Malene Rasmussen. 

Crossgym er et træningskoncept med fart over feltet og høj intensitet i alle øvelser. 

Vi træner i en time (60 min.), hvor vi har opvarmningen og dagens workout samt lidt udstrækning
til slut. Crossgym kan ikke sammenlignes med nogen anden motionsform, da det er en kombi-
nation af forskellige ting. Vi vil bruge både vores egen krop og andre alternative redskaber som 
vægtstænger, kettelbells og traktordæk i de forskellige øvelser, hvor vi hele tiden har fokus på 
styrke og kondition.  

NYT NYT – Motionsdamer
Onsdage fra kl. 18-19 i Agoraen, ved instruktør Jeanette Lagoni

Holdet er for alle damer +50, som aldrig bliver for gamle til at mødes til munter motionsgymnastik.
Fællesnævneren for dette hold er at lave gymnastikkens grundbevægelser til inspirerende musik 
og få sved på panden. Der er ingen krav til erfaring eller grundform. Du skal bare møde med 
bevægeglæde.

Herudover har vi stadigvæk vores to populære CrossGym hold for voksne. De træner 
henholdsvis mandag fra kl. 20.00-21.15 og onsdag fra kl. 20.15-21.30. Mandag møder I Jan som 
træner og onsdag Sandra. Der er fart over feltet, der bliver grinet og svedt.

Onsdag fra kl. 19.05-20.05 er der endvidere God 
Form på 60 min. ved Solveig, og igen mødes vi til
en time fuld af bevægelse med garanti for sved på 
panden og et smil på læben. 

Om mandagen er det vores Puslinge hold for de 
3- 6 årige og her er det Annita og hendes super 
hjælpeteam I møder. 

Alle holdene glæder sig max til at indtage Agoraen 
- og byde jer alle sammen velkommen til en super
gymnastiksæson.

For tilmelding og mere information - se
www.aaig.dk/gymnastik

AAIG Gymnastik – dit fællesskab
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Kl. 11.30-14.30  Julemarked  

Julecaféen er åben 

Boderne er åben 

Lav din juledekoration  

(Husk skål og lys, pynt kan købes) 

 

Kl. 14.00-16.00 Juletræsfest 

Luica optog 

Vi synger og danser om juletræet 

Julemanden vækkes 

Juleposer deles ud 

På gensyn og god jul 

Kom og sælg din hobby            
Bestil din bod gratis hos            

Lene Gad på tlf.: 28571076      
eller på lenegad@live.dk 
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Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt John Hynding 
tlf: 2865 2422
Haveforeningen Skovly
Kontakt formand Tommy Larsen 
Tlf. 4042 9038

Madklubben for Mænd
Se, hvornår madklubben samles på 
www. hoejekolstrup.dk. 
Du kan også henvende dig til Erling 
Holm-Jensen på tlf. 3025 4630 eller
på holm-jensen@webspeed.dk

Mamma Mia 
Mor/Barn projekt & Hjerteklubben
Damms Teglgård 34, st.tv.
Tlf: 7462 1188.

Netværksbasen
Uglekær 10, st.tv.
Sekretariatet for den boligsociale 
helhedsplan for Høje Kolstrup.
- Projektleder Sanne Pedersen
Tlf. 7354 6577/mobil 2477 3918  
E-mail: slp@salus-bolig.dk
- Jobguide Kim Winther 
tlf. 2034 7431 
E-mail: ksw@aabenraa.dk
- Socialvicevært Rikke Frederiksen 
Tlf. 2974 8058
E-mail: rfr@aabenraa.dk
- Socialvicevært Michael Schwebs
Tlf. 2974 8011
E-mail: mschw@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. afholder banko 
hver onsdag kl. 19.00. 

Paraplyforeningen
Kontakt Birgitte Stahl Laursen på 
birgitte.1970@hotmail.com.

Foreninger med aktiviteter 
i Agoraen:

Aabenraa Basket Hedgehogs
se under www.facebook.com/aaben-
raabasket.

AAIG Gymnastik tilbyder:
Puslinge Gymnastik, CrossGym for 
voksne og unge/teens samt Moti-
onsgymnastik	på	flere	planer.
Kontakt Solveig Petersen på
solveigpetersen@jubii.dk eller tjek 
www.aaig.dk/gymnastik.

Aabenraa Dartklub
Uglekær 1 - Mødes tirsdage fra kl. 
19:00. Læs mere på 
www.aabenraadartklub.dk

Aabenraa Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 
Formand: Hans Jørgen Christensen.  
Mail:	aabenraa@aafi.dk

Agoraen
Områdets idræts- og kulturhus.
Nyløkke 2 - Tlf. 7376 8683 
E-mail: agorahal@gmail.com.

Boligforeninger 
Find information om udlejning af 
boliger på Høje Kolstrup på www.
kolsbo.dk eller www.aaab.dk.

Bydelsjournalister
Kontaktoplysninger på de enkel-
tebydelsjournalister	finder	du	på	
www.hoejekolstrup.dk/bydelsjouna-
listerne.

Bydelsrådet
Formand Hans Peder Thomsen 
Mail: hp@danprivat.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.
Daglig leder: Sine Jakobsen
Mobil: 2148 7922
Ungekonsulent 
Brian Berg Christensen
Mobil: 2114 8720
Mail: bbch@aabenraa.dk

Fuldtræfferen
Et aktivitets- og samværstilbud  
under Aabenraa kommune, der er 
åbent for alle:

- Cafeen er Fuldtræfferens hjerte, 
hvor der sælges lækker mad.
- Værkstedet hjælper dig med din 
pc.
- Lydsmedjen hjælper dig med alt 
inden for lyd til din pc.
- Det kreative værksted hjælper dig 
i gang med kreativt håndarbejde.

Find åbningstider og kontaktperso-
ner på Fuldtræfferens egen hjem-
meside www.fuldtraefferen.dk.

Høje Kolstrup Datastue
Uglekær 12, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 4026 6821.
E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.
dk.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4
Se hvad der sker i Høje Kolstrup 
Kirke på www.aabenraasogn.dk.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO 0-3. årgang: 7376 8684
SFO 2: tlf. 7462 6903
Lærerværelse: 7376 8311

Se mere på skolens egen hjemme-
side: www.hkolstrupskole.dk

 

RAA Billardklub 
Uglekær 1. Mail: raa@raa-billard.dk. 
Kontaktperson: Dorthe Frank.  
Tlf.: 6087 0041.

Streetworker
Rachid er streetworker på Høje Kol-
strup. Han kan kontaktes på mobil 
4052 0929.

Trompetskole
v/ Erik Boysen, Nørreskovparken 75
Tlf. 7462 6887
Mobil 2226 8439
E-mail: mail@erikstrompetskole.dk.
Se også www.erikstrompetskole.dk.

Ungdomsklubben 
Aftenklub fra 7. kl. til 17 år.
Nyløkke 2, kld. 7462 6903.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@
yahoo.dk.

Aabenraa Karateklub
Træner i Agoraen mandage og ons
dage kl. 19:00 - 21:00. Se mere på 
www.aabenraakarateklub.dk.

Dansk Tamilsk Integrationsfor-
ening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

Huong Viet - Aktiviteter for viet-
namesere
Kontakt xuhox2105@gmail.com.

MK78 - Håndboldklubben
Kontakt træner Keld Jensen 
7462 9703 eller 4166 9703.

HK
Vejviser



Velkommen 
hos Klinik 505
Her hos mig kan du få:

 • ordnet dine fødder
 • løsnet stive muskler
 • få vokset dine ben
 • få lagt fin neglelak  
   på dine tånegle

Mulighederne er mange - 
men en ting er sikkert:

Hos Klinik 505 er det DIG
der er i centrum!

... og jeg står klar til at 
tage imod dig.

- Ida Metze -

Lægeeksamineret
fodplejer & massør

IDA METZE | Frueløkke 75 | 6200 Aabenraa
Telefon: 22 83 08 22
Mail: imetze@live.dk


